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ABSTRAKSI  

PROSEDUR EKSPOR MEBEL DI CV.ACLASS SURAKARTA 

 

LUCIANA AYU NINGRUM 

NIM. F3106040 

 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur ekspor yang 

dilakukan oleh CV.ACLASS Surakarta apakah sudah sesuai dengan ketentuan 

ekspor.  

Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung terhadap suatu 

objek yang dilaksanakan di CV.ACLASS Surakarta.Data yang digunakan adalah 

data primer yang diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung atau 

observasi, melalui wawancara kepada beberapa karyawan yang bekerja di bagian 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, data sekunder diperoleh dari 

dokumen-dokumen perusahaan, serta buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur ekspor yang dilakukan 

oleh CV.ACLASS Surakarta terdiri dari tahap korespondensi, pembuatan Kontrak 

Dagang (Sales Contract), pembuatan L/C, persiapan barang ekspor, pendaftaran 

pemberitahuan ekspor barang (PEB), pemesanan ruang kapal, pengiriman barang ke 

pelabuhan, pemeriksaan bea cukai, pemuatan barang ke kapal, pencairan L/C, dan 

pengiriman barang ke importer. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh CV.ACLASS 

Surakarta sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan ketentuan ekspor.  

Dan di dalam proses pembayaran perusahaan, CV.ACLASS Surakarta 

menggunakan Transferable L/C tapi selain itu juga ada buyer yang meminta untuk 

menggunakan pembayaran dengan cara Advance Payment.  
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MOTTO 

 

 

– “Hidup adalah sebuah tantangan maka hadapilah, Hidup adalah sebuah lagu 

maka nyanyikanlah, Hidup adalah sebuah mimpi maka sadarilah,  

   Hidup adalah sebuah permainan maka mainkanlah,  

     Hidup adalah cinta maka nikmatilah”                                                                                                                                                                                                                                          

       (Bhagawan Sri Setya Soi Baba) 

 

 

– ”Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri 

ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap 

adil ketika kuat” 

(Khalifah Abdul Malik bin Marwan) 
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dampak globalisasi membawa pengaruh yang besar terhadap 

perekonomian yang ada di negara Indonesia. Dengan adanya globalisasi para 

pengusaha domestik mendapat persaingan yang ketat dalam pemasaran produksi, 

persaingan tersebut baik dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama 

yang di negara sendiri maupun dari perusahaan yang memproduksi produk yang 

sama dari negara lain. Selain itu adanya persaingan yang ketat mendorong para 

pengusaha untuk memperhatikan terhadap kualitas dan mutu dari produk yang 

dihasilkannya. Karena perlu diketahui bahwa jaminan kualitas dan mutu suatu 

produk merupakan faktor terpenting untuk kesuksesan dalam suatu bisnis 

tersebut.  

Kejenuhan pasar domestik terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan membuat sebagian besar pengusaha berupaya untuk melakukan 

perluasan pasar sehingga ke pasar luar negeri. Selain itu pertimbangan laba yang 

lebih besar yang ada didapatkan pada pasar luar negeri maka tidak jarang para 

pengusaha kecil cenderung untuk menjual produknya ke pasar luar negeri. Oleh 

karena itu ekspor berkembang pesat di Indonesia.  

Cara yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menjual produknya ke 

luar negeri disebut dengan ekspor. Dalam melakukan ekspor terhadap produknya 

pengusaha perlu untuk mengetahui prosedur ekspornya. Prosedur pelaksanaan 

1 
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ekspor yang benar dapat mendorong kegiatan ekspor akan dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. Oleh karena setiap perusahaan yang hendak melakukan ekspor 

terhadap produk yang dihasilkannya ke pasar luar negeri perusahaan tersebut 

perlu untuk memahami prosedur dalam melakukan ekspor.  

CV. ACLASS Surakarta merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi mebel yang ada di Surakarta. CV. ACLASS selain memenuhi 

kebutuhan mebel untuk pasar domestik CV. ACLASS juga melakukan ekspor ke 

beberapa negara terhadap produk yang dihasilkannya. Dalam melakukan ekspor 

terhadap produk yang hasilkannya CV. ACLASS perlu untuk melaksanakan 

prosedur dalam melaksanakan ekspor sehingga kegiatan ekspor yang 

dilakukannya dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu dalam tugas akhir ini 

penulis ingin membahas mengenai prosedur ekspor yang dilakukan oleh CV. 

ACLASS Surakarta. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini penulis ingin 

memberikan judul tugas akhir ini adalah "PROSEDUR EKSPOR MEBEL DI 

CV. ACLASS SURAKARTA".  

 

B. Perumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dalam tugas akhir yang 

berjudul "Prosedur Ekspor Mebel Di CV. ACLASS Surakarta" ini agar dalam 

pembahasannya dapat terarah maka rumusan masalah yang hendak dibahas, 

adalah:  

1. Bagaimana cara prosedur ekspor yang dilakukan oleh CV. ACLASS 

Surakarta?  
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2. Apakah prosedur ekspor yang ada di CV. ACLASS Surakarta telah sesuai 

dengan ketentuan ekspor yang ada? 

 

C. Tujuan Penelitian  

                   Penelitian ini dilaksanakan agar dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

pelaksanaan kegiatan ekspor atau ingin mengetahui bagaimana proses terjadinya 

kegiatan ekspor. 

                  Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui prosedur ekspor yang dilakukan oleh CV. ACLASS 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui prosedur ekspor yang dilakukan oleh CV. ACLASS 

Surakarta apakah sudah sesuai dengan ketentuan ekspor.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat. Adapun manfaat dari penelian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur 

ekspor yang dilakukan pada CV. ACLASS serta mengetahui bagaimana 

pentingnya prosedur ekspor dalam melakukan kegiatan perdagangan luar 

negeri. 

2. Bagi Pemerintah 

Memberikan masukan atau acuan supaya instansi pemerintah atau 

pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku ekspor yang  
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pertama kali membuka usaha baru di dunia ekspor, baik mengenai 

kepengurusan dokumen dalam melakukan tata cara prosedur ekspor. 

3. Bagi Pembaca Lainnya 

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam melakukan tata 

cara prosedur ekspor serta memberikan tambahan referensi yang relefan 

bagi peneliti lain yang akan meneliti pokok permasalahan yang di bahas 

oleh penulis. 

 

E. Metode Penelitian  

Dalam penelitian yang berjudul "Prosedur Ekspor Mebel Di CV. ACLASS  

Surakarta" ini metode penelitian yang digunakan penulis meliputi:  

1. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan dengan cara studi kasus, artinya 

mengambil satu obyek tertentu dianalisa secara mendalam dengan 

memfokuskan pada suatu pokok permasalahan tertentu mengenai proses 

kepengurusan dokumen. 

 

 

 

 

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

a. Jenis Data  

1) Data Primer  
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Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan secara 

langsung, melalui wawancara terhadap beberapa karyawan yang 

bekerja di CV. ACLASS Surakarta khususnya di bidang yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas.  

2) Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dengan mencatat dokumen-dokumen yang 

ada di CV. ACLASS  Surakarta, dan dengan membaca buku-buku 

yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.  

 

b. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui:  

1) Observasi  

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis yaitu  dengan 

melakukan pengamatan secara langsung di CV. ACLASS  Surakarta.  

2) Wawancara  

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung kepada beberapa karyawan yang bekerja pada bagian 

yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. 

3) Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan melakukan pengumpulan 

data dengan cara mempelajari buku atau referensi lainnya yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis bahas. 

 

3.  Data yang Digunakan 
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a. Data Kualitatif 

      Data ini diperoleh dari perusahaan berupa data jenis produk yang akan            

diekspor , serta dokumen yang digunakan dan kendala yang dihadapi 

oleh CV. ACLASS. 

b. Data Kuantitatif 

Data ini berupa data mengenai jumlah penjualan ekspor yang dilakukan 

CV. ACLASS. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Ekspor  

Berdasarkan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no. 

146/MPP/1999 tanggal 22 April 1999 tentang ketentuan umum di bidang ekspor, 

maka diperoleh beberapa pengertian mengenai ekspor yaitu sebagai berikut:  

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini yang dimaksud 

dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

daratan, perairan dan ruang angkasa di atasnya, serta tempat-tempat di Zone 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku 

undang-undang No: 17 Tahun 2006, tentang Kepabeanan.  

Ekspor merupakan pengangkutan barang dari daerah Pabean Indonesia 

ke luar negeri. Di mana salah satu penyebab terjadinya ekspor adalah adanya 

hubungan internasional antar eksportir dengan importir. Sebelum terjadi 

perdagangan internasional tersebut eksportir dan importir telah terjadi 

kesepakatan yang dituangkan dalam Sale’s Contract, yang disebut juga dengan 

purchase order. Purchase order merupakan suatu kontrak penjualan atas barang, 

dimana penjual menyerahkan barang miliknya kepada pembeli dengan 

pertimbangan sejumlah uang (harga) yang telah disepakati.  

Sale’s Contract dapat berbentuk lisan atau tulisan dimana pihak-pihak 

yang terlibat harus tetap mematuhi dan melaksanakan kontrak tersebut yang 
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telah disepakati bersama. Berdasarkan Sale’s Contract tersebut akan dapat 

diketahui secara mendetail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua 

pihak (eksportir-importir) yang isinya meliputi: ketentuan cara pembayaran, 

ketentuan penyerahan barang, persyaratan dokumen, dan ketentuan lainnya yang 

berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional ini.  

Dalam Sale’s Contract berisikan antara lain sebagai berikut:  

1.   Nama, jumlah dan uraian barang  

2. Persyaratan pembayaran  

3. Jumlah nilai kontrak  

4. Bank referensi  

5. Nama penerima  

6. Tanggal akhir pengiriman  

7. Pengalihan pengapalan  

8. Sistem pengapalan barang  

9. Biaya pengapalan  

10. Perusahaan pelayaran pegakut  

11. Pelabuhan tujuan  

12. Perusahaan asuransi  

 

 

B. Prosedur Ekspor  

Pada dasarnya prosedur ekspor merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka untuk melakukan kegiatan ekspor baik barang maupun 

jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan pemerintah 
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no. 1 tahun 1982 tertanggal 18 Januari 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor 

dan Lalu Lintas Devisa, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1985 yang dilengkapi dengan beberapa Keputusan 

Menteri yang terkait sebagai peraturan pelaksanaanya.  

Dalam ketentuan hukum tersebut dalam ekspor di Indonesia terdapat 

beberapa hal penting yang  perlu diketahui adalah sebagai berikut:  

1. Persyaratan perusahaan untuk dapat melakukan ekspor  

2. Klasifikasi perusahaan eksportir  

3. Klasifikasi barang ekspor  

4. Barang ekspor yang diawasi mutunya  

5. Pajak ekspor  

Sesuai dengan ketentuan hukum tersebut pula di atas maka dapat 

diketahui bahwa dalam prosedur ekspor hal yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

1. Melakukan korespondensi dan negosiasi dengan buyer  

2. Mengadakan kontrak dagang (Sale’s Contract) oleh importir  

3. Pembukaan L/C oleh importir  

4. Persiapan barang oleh eksportir  

5. Pembuatan Packing list dan Invoice oleh eksportir  

6. Pembuatan Shiping Instruction oleh eksportir  

7. Pengurusan dokumen PEB oleh eksportir  

8. Pembuatan dokumen Bill of Lading oleh eksportir setelah barang dimuat di 

atas kapal  

9. Pengurusan dokumen COO oleh eksportir  
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10. Pencairan atau negosiasi L/C oleh eksportir dengan bank devisa 

 

C. Lembaga Yang Berhubungan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung 

Dengan Kegiatan Ekspor Impor  

1. Bank  

Bank memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekspor dan 

impor. Peranan bank dalam kegiatan ekspor dan impor yaitu antara lain:  

a. Sebagai penyedia kredit ekspor bila diperlukan oleh eksportir  

b. Memperlancar dan mengamankan transaksi melalui Letter of Credit 

(L/C)  

Karena pembayaran dari importir bisa merupakan jaminan kepastian 

pembayaran dari importir. Letter of Credit (L/C) adalah merupakan 

dokumen yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir yang 

ditunjukkan kepada eksportir, dengan memberi hak untuk menarik wesel 

sejumlah uang yang disebutkan dalam L/C tersebut jika persyaratan yang 

tercantum dalam L/C terpenuhi.  

 

 

2. Departemen Perdagangan dan Perindustrian  

Peranan departemen Perdagangan dan Perindustrian dalam kegiatan ekspor 

dan impor cukup penting. Peranan departemen perdagangan dan 

perindustrian dalam perdagangan Ekspor Impor antara lain adalah:  

a. Sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan ijin sebagai Eksportir 

Terdaftar (ET) dan ijin sebagai Importir.  
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b. Mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut "Certificate of Origin", atau 

“Surat Keterangan Asal” yang merupakan surat pernyataan bahwa 

barang yang diekspor tersebut adalah barang yang dibuat di negara 

Indonesia.  

c. Mengawasi, mengatur dan memonitor barang-barang yang terkena kuota. 

3. Surveyor  

Surveyor Independent mempunyai peran yang penting dalam kegiatan 

ekspor dan impor. Surveyor Independent mempunyai peran sebagai wakil 

dalam pemeriksaan barang-barang yang akan dimuat ke dalam kontainer di 

lokasi eksportir. Dalam hal ini pemeriksaan hanya dilakukan bila ada 

permintaan dari pihak importir. 

4. Shipping Company  

Peranan Shipping Company di dalam melakukan kegiatan ekspor yaitu:  

a. Sebagai perusahaan jasa pengapalan barang-barang yang diekspor atau 

diimpor dan juga sebagai penyedia container kosong (empty container) 

bagi eksportir. 

b. Mengeluarkan dokumen pengapalan yang disebut "Bill of Lading (BL)" 

yang merupakan dokumen dalam pencairan L/C di bank.  

5. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau Pengusaha Pengurusan 

Jasa Kepabeanan (PPJK)  

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau Pengusaha Pengurusan 

Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan jasa yang menangani 

perusahaan ekspor impor. Perusahaan ini ruang lingkup kerjanya meliputi: 

mengambil container kosong di depo penumpukan container untuk dibawa 
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ke tempat eksportir, kemudian dilakukan pemuatan barang ke dalam 

container dan akhirnya membawa container yang sudah isi tersebut ke 

pelabuhan muat.  

Dalam kegiatan ini biaya jasa yang harus dibayar oleh CV. ACLASS 

ke EMKL meliputi: Lift of full/empty, lift on full/empty, houlage, biaya 

penumpukan container dan biaya dermaga.  

6. Bea dan Cukai  

Bea dan Cukai mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan 

ekspor dan impor. Peranan Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah 

mempunyai tugas antara lain:  

a.  Mengawasi barang-barang yang di ekspor atau di impor, khususnya yang 

kena pajak ekspor (PE). 

b. Mengawasi yang terkait dengan fasilitas Bapeksta (Badan Pengekspor 

Swasta). 

 

7. Perusahaan Asuransi  

Perusahaan asuransi juga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan 

ekspor dan impor. Peranan perusahaan asuransi sebagai jasa penyedia 

asuransi untuk kegiatan ekspor dan impor sesuai permintaan di dalam L/C, 

bisa berupa pemagaran resiko atas kegiatan transaksi perdagangan 

internasional (marine insurance) . 

 

D. Dokumen-Dokumen Ekspor  
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Bagi eksportir, L/C merupakan dokumen yang sangat penting untuk 

pelaksanaan ekspor. Setelah eksportir menerima L/C dari Advising Bank atau 

Bank Devisanya, maka dokumen-dokumen ekspor lainnya yang perlu diketahui 

dan pada umumnya tercantum dalam L/C antara lain: 

1. Packing List  

Packing List merupakan dokumen ekspor yang memuat daftar informasi 

mengenai barang yang akan dikirim ke importir (buyer) yang isinya 

menjelaskan tentang informasi pokok seperti: 

a. Description of good (uraian barang/nama barang)  

b. Quantity (jumlah barang)  

c. Gross weight dan nett weight (berat kotor dan berat bersih)  

d. Measurement (ukuran dalam volume M3) 

2. Commercial Invoice  

Commercial Invoice merupakan dokumen ekspor yang isinya memuat 

tentang nilai barang yang akan diekspor.  

Informasi data di dalam invoice meliputi:  

a. Description of good (nama barang)  

b. Quantity (jumlah barang)  

c. Unit price (harga per unit)  

d. Amount (jumlah nilai = Quantity x unit price)  

Data tambahan lainnya yang perlu dimasukkan ke dalam invoice yaitu:  

a. Tulisan invoice  

b. Nomor invoice  

c. Tanggal dibuatnya invoice  
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d. Ditujukan kepada siapa ekspor tersebut akan dikirim  

e. Data lainnya sesuai perintah yang ada di dalam L/C  

3. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)  

Pemberitahuan ekspor barang merupakan dokumen pemberitahuan 

yang harus disiapkan oleh eksportir. Caranya dengan mengambil formulir 

PEB yang dapat diperoleh di kantor Bea dan Cukai, kemudian mengisi data-

data yang diperlukan.  

Di dalam formulir PEB dilengkapi juga dengan lembar lanjutan di 

samping lembar pertama. Hal tersebut dimaksudkan jika barang yang di 

ekspor lebih dari satu jenis barang (lebih dari satu Harmony System/HS).  

Cara pengisian lembar PEB harus mengacu pada buku Panduan 

Pengisian PEB yang memuat kode-kode negara tujuan ekspor di seluruh 

dunia, kode pelabuhan, kode propinsi dan lain-lain.  

 

4. Shipping Instruction  

Shipping Instruction (SI) adalah dokumen untuk pemesanan ruang 

kapal dan juga untuk memesan container. Informasi yang harus termuat 

dalam Shipping Instruction adalah semua data yang diperlukan untuk 

pembuatan "Bill of Lading" (BL) atau “Airway Bill” (AWB). BL atau AWB 

adalah bukti tanda terima barang, pemilikan barang dan bukti adanya 

perjanjian pengangkutan barang yang dikeluarkan oleh maskapai pelayaran 

atau penerbangan. Isi BL atau AWB misalnya: Shipper, Consignee, Notify, 

Description of Good, Final Destination Port Discharge.  

Selain itu juga memuat mengenai:  
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a. Jumlah container dan ukuran container 20' atau 40'  

b.  Waktu kapan container harus dibawa ke tempat eksportir  

c. Dimana alamat EMKL atau PPJK (nama perusahaan, alat, telepon).  

Setelah semuanya sudah siap selanjutnya dokumen Shipping 

Instruction dikirim ke Shipping Company melalui faximile atau dikirim 

lewat kurir. Setelah menerima Shipping Instruction, maka Shipping 

Company akan menyiapkan "Delivery Order (DO)", untuk pengambilan 

container kosong di depo penumpukan container. Container kosong 

kemudian dibawa ke tempat eksportir sesuai dengan permintaan yang ada di 

dalam SI, untuk selanjutnya dilakukan Stuffing (pemuatan barang ke dalam 

container) dan selanjutnya dibawa ke pelabuhan muat.  

Shipping Instruction dikategorikan sebagai dokumen pendukung, 

tetapi mempunyai fungsi yang strategis, karena eksportir pembuat SI harus 

secara benar di dalam membuat SI berdasarkan perintah L/C. Dimana 

Shipping Instruction ini juga berfungsi sebagai dasar pembuatan Bill of 

Lading (BL).  

Jika ada data yang harus dimasukkan ke dalam B/L seperti yang 

diperintahkan dalam L/C namun eksportir meneruskan melalui Shipping 

Instruction, maka Bill of Lading yang dibuat oleh Shipping Company akan 

salah. Konsekuensinya nanti adalah kesulitan dalam mencairkan dana L/C 

(negosiasi) di bank.  

5. Permohonan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) 

Permohonan pemeriksaan barang ekspor merupakan dokumen yang 

dibuat oleh eksportir dan ditujukan ke surveryor independent. Hasil 
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pemeriksaan tercantum dalam dokumen CTPS (Catatan Pemeriksaan 

Surveyor), yang hanya bersifat sementara dan kemudian catatan pemeriksaan 

surveyor ini dalam waktu 1 x 24 jam ditukar dengan dokumen pemeriksaan 

yang disebut PRA LPS (sebelum dikapalkan). Dan setelah barang selesai 

dikapalkan, pihak surveyor akan mengeluarkan dokumen yang disebut 

dengan LPSE (Laporan Pemeriksaan Surveyor Export).  

Fungsi dokumen LPSE ini dalam kaitannya dengan fasilitas Bapeksta 

adalah sebagai dokumen pokok dalam "Laporan pelaksanaan ekspor" untuk 

bisa menarik kembali Bea Masuk, pajak-pajak (PPn, PPn BM, PPh) yang 

telah dibayarkan pada waktu impor bahan baku/barang lainnya. 

6. Pengesahan PEB di Bea dan Cukai  

Setelah container di bawa ke pelabuhan muat, maka tugas eksportir 

selanjutnya adalah datang ke Kantor Bea Cukai dan Pelabuhan PT. Pelindo. 

Dengan perincian aktivitas sebagai berikut:  

a. Tugas Eksportir  

Tugas eksportir adalah meminta persetujuan muat/fiat muat ke 

atas kapal dari pihak Bea Cukai.  

Persetujuan ini akan dibubuhkan dalam PEB dengan kata "Setuju 

dimuat".  

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan muat 

antara lain:  

1) Container sudah masuk ke pelabuhan  

2) Membawa copy Packing list dan copy Invoice  

3) Membawa lembar PEB asli (minimal 3 lembar) 
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b. Tugas Eksportir di Pelabuhan PT. Pelindo  

Tugas eksportir berikutnya di pelabuhan adalah membayar jasa-

jasa yang dilakukan atau disediakan oleh pelabuhan PT. Pelindo. Setelah 

membayar jasa-jasa pelabuhan tersebut PT. Pelindo dan PEB sudah 

mendapatkan persetujuan muat, maka copy PEB tersebut dikirim ke 

Shipping Company. Dengan berdasarkan PEB tersebut maka Shipping 

Company mengeluarkan dokumen pengapalan yang dikenal dengan nama 

"Bill of Lading" (BL).  

7. Certificate of Origin (COO) 

Aktivitas eksportir selanjutnya adalah menyiapkan COO (Certificate 

of Origin) adalah Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag).  

Isi dari dokumen COO adalah pernyataan dari Pemerintah Indonesia 

(Departemen Perindustrian dan Perdagangan) yang menyatakan bahwa 

"Barang-barang yang diekspor tersebut benar-benar dibuat di Indonesia". 

Cara untuk memperoleh COO/SKA yaitu:  

a. Pihak eksportir membuat "Surat Permohonan COO" ke Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan 

b. Pihak eksportir membuat "Surat Pernyataan" yang menyatakan bahwa 

barang-barang yang diekspor tersebut bahwa benar dibuat di 

perusahaannya di wilayah Indonesia, dan bila pernyataannya tidak benar 

sanggup menerima sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.  

Dalam Surat Permohonan dan Surat Pernyataan yang diserahkan ke 

Departemen Perdagangan dan Perindustrian tersebut harus dilampiri dengan:  
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a. Copy Packing List  

b. Copy Invoice  

c. Copy PEB  

d. Copy pra LPS (bila ada)  

e. Copy Bill of Lading  

f. Copy L/C 

8. Beneficiary's Certificate  

Setelah mendapat COO, maka selanjutnya eksportir membuat dokumen 

"Beneficary's Certificate". Beneficary's Certificate adalah surat pernyataan 

yang dibuat oleh pihak eksportir yang menyatakan bahwa copy dari 

dokumen-dokumen ekspor yang diminta telah dikirim importir sesuai dengan 

syarat L/C, dengan dilampiri bukti resi pengiriman dari perusahaan jasa 

pengiriman dokumen (PT. Pos, DHL, TNT, UPS dan lain-lain).  

9. Asuransi  

Apabila salah satu persyaratan dalam L/C meminta adanya syarat 

pemakaian asuransi untuk perlindungan barang yang akan diekspor ke luar 

negeri dan biaya asuransi ditanggung oleh eksportir, maka langkah untuk 

mendapatkan polis asuransi adalah pada tahap awal sebelum barang 

dimasukkan dalam container, pihak eksportir menghubungi perusahaan 

asuransi untuk menghitung dan menentukan besarnya biaya yang harus 

ditanggung.  
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Setelah pihak asuransi mengecek keadaan barang yang akan dikirim 

ke luar negeri tersebut dan menghitung probabilitas terjadinya claim/risiko 

dalam perjalanan, maka pihak asuransi akan mengeluarkan polis asuransi. 

Akhirnya sampai tahap ini eksportir telah menyiapkan dan mempunyai 

dokumen ekspor secara lengkap, untuk itu bisa mencairkan dana L/C di 

bank.  

 

E. Persyaratan Perusahaan Dapat Melakukan Ekspor  

Persyaratan perusahaan dapat melakukan ekspor berdasarkan Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 124/MPP/Kep/5/1996 tertanggal 31 

Mei 1996 disebutkan adanya persyaratan bagi suatu perusahaan atau perorangan 

agar dapat melakukan kegiatan ekspor yaitu:  

1. Perusahaan tersebut telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

yang dapat diperoleh pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan di daerah tingkat I, atau pada kantor Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan Daerah Tingkat II .  

2. Perusahaan tersebut telah memiliki Surat Izin Usaha dari Departemen 

Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

3. Perusahaan tersebut memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dapat 

diperoleh pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

di Daerah Tingkat I atau pada Kantor Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan di Daerah Tingkat II . 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Mebel CV ACLASS 

Perusahaan mebel CV.ACLASS adalah perusahaan yang berproduksi 

berdasarkan pesanan yang mulai didirikan pada tahun 2001 dengan NPWP 

02.036.068.526.000. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan furniture 

yang berada di kecamatan Laweyan. Berdirinya perusahaan mebel CV.ACLASS 

ini pertama kali didasari oleh ketertarikan dan pengalaman Bapak Wahyu 

Haryono di bidang mebel, sehingga dengan pertimbangan yang matang Bapak 

Wahyu Haryono berani bergerak untuk membangun usaha mebel. Pada awal 

berdirinya, hasil produksi perusahaan ini dititipkan ke perusahaan lain, akan 

tetapi lama kelamaan perusahaan sudah mulai mendapat banyak pesanan yang 

harus diantar sendiri.  

Seiring dengan perkembangan perusahaan, maka usaha perseorangan itu sudah 
tidak efektif lagi, oleh karena itu Bapak Wahyu Haryono mengganti usaha 
perseorangan tersebut untuk dikembangkan lagi dengan bentuk CV, dan pada saat 
itu CV.ACLASS mulai melakukan transaksi ekspor sendiri.  Perkembangan 
perusahaan ini semakin pesat yang ditandai dengan meningkatnya pemesanan 
setiap bulannya, oleh karena itu perusahaan juga menambah mesin-mesin 
produksi maupun tenaga kerja untuk dapat memenuhi pesanan-pesanan baik 
dalam negeri maupun luar negeri.  

Adapun untuk pasar luar negeri CV.ACLASS banyak menerima 

pesanan dari negara-negara Eropa, antara lain Italia, Spanyol, Roma, Madrid, 

Virginia dan masih banyak negara lainnya. Sedangkan negara lain, yaitu 
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Amerika dan Australia yang merupakan market share terbesar di perusahaan 

ini. 

2. Lokasi CV.ACLASS 

  CV ACLASS merupakan salah satu perusahaan ekspor furniture yang berada di 

kota Solo, perusahaan ini terletak di Jl. Parang Parung II  No.1 Rt 03 Rw 06 

Sondakan Laweyan Surakarta 57147. Nomor Telp :0271 735094, Fax : +62 271 

735092 dan Email :www.aclass-furniture.com. 

Lokasi atau tempat berdirinya perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap keberlangsungan dan kemajuan perusahaan itu sendiri. Saat ini CV 

ACLASS melakukan kegiatan produksinya di Langenharjo sedangkan di 

Laweyan itu sendiri dijadikan showroom dan proses finishing untuk produk 

kursi. 

3.  Struktur Organisasi CV.ACLASS 

Organisasi adalah wadah atau wahana yang menjamin terciptanya 

aktivitas sekelompok individu yang telah bersepakat dalam kerja sama guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menghindari terjadinya 

tumpang tindih dalam pembagian tugas yang hanya menimbulkan tidak 

adanya kesatuan perintah, terutama dalam pendelegasian wewenang maka 

diperlukan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas.  

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan pola tetap 

dari hubungan di antara bidang-bidang kerja yang ada di dalam organisasi. 

Struktur organisasi ini harus disesuaikan dengan keadaan, kemampuan dan 

perkembangan dari organisasi tersebut, dengan adanya struktur organisasi 
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dapat diketahui sampai di mana wewenang dan tanggung jawab yang 

dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya.  

Struktur organisasi dapat disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tersebut 
dengan mengikuti perkembangan yang terjadi. Setiap perusahaan memiliki 
struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung besar kecilnya serta banyak 
sedikitnya jenis kegiatan yang dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun struktur organisasi dari CV.ACLASS : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissioner  
Rahman Haryanto 

Chief Executife 
Wahyu Haryono 

Junior Executive 
Ariawan Nero 

Production Manager 
Sigit Amiriddin 

Accounting Manager 
Retno Susilowati 

Office Manager 
Elyas K 

Design & Drawing Officier 
Laily Rochim 
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Gambar III. 1 Struktur Organisasi CV. ACLASS  
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Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian adalah 
sebagai berikut:  

a. Komisaris/Direktur Utama (Dirut) 

Membuat kebijakan-kebijakan tentang :  

a) Sistem manajemen perusahaan 

b) Kualitas tenaga kerja atau SDM  

c) Target penjualan perusahaan 

b. Manager Operasional (MO) 

      Manager Operasional disini mempunyai tugas untuk : 

1) Koordinasi dengan semua divisi dalam menjalankan 

operasional produksi perusahaan . 

2) Membuat perencanaan yang efektif tentang sistem produksi 

dan organisasi yang sudah berjalan dengan 

mempertimbangkan kultur dan tata nilai perusahaan . 

3) Memotivasi Team Work (kerja tim) dan membangkitkan 

kemampuan terbaik masing-masing individu (SDM) pada 

seluruh jajaran yang diwenangi . 

4) Mampu bekerja sama dan menciptakan iklim yang kondusif 

(mendukung) dengan masing-masing divisi secara sinergis 

dan berkesinambungan . 

5) Mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

produksi atas dasar masukan dari Direktur Utama . 
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6) Menjalin dan menciptakan komunikasi proaktif dan efektif 

serta menjalankan hubungan kekerabatan dengan masing-

masing divisi .  

7) Mengawasi jalannya stuffing selama kurun waktu tertentu . 

c. Kepala Produksi  

 Kepala Produksi mempunyai tugas untuk : 

1) Menindak lanjuti pendistribusian barang dan meneruskan 

order berjalan serta sample order kepada sub contract 

(pengrajin) . 

2) Memantau perkembangan order di lapangan secara 

berkesinambungan dengan merujuk pada performa order, 

shipment schedule, dan memberikan laporan harian kepada 

Manajer Produksi/Direktur Utama . 

3) Melakukan transaksi pembelian dengan pengrajin atas 

persetujuan Manager produksi atau Direktur Utama . 

4) Mengakses informasi kepada Manager Pemasaran/Direktur 

Utama, subcontrol baru yang potensial, serta perkembangan 

harga baru di pasar/lapangan . 

5) Mampu membangun kepercayaan kepada buyer dalam 

membina hubungan bisnis jangka panjang.  

6) Mengakomodasi kebutuhan dan visi perusahaan dengan 

pengrajin secara selaras/seimbang sehingga tidak terjadi 

konflik . 
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7) Berakomodasi dengan finance departement dalam 

perencanaan dan pendataan barang masuk dan tagihan jatuh 

tempo.  

d. Quality Control (QC)  

Wewenang dan tugas Quality Control antara lain : 

1) Pendataan barang masuk, baik yang masih mentah (rangka 

dan anyaman) maupun barang yang sudah jadi.  

2) Melakukan inspeksi barang masuk mentah (rangka dan 

anyaman) dan jadi untuk menjaga kualitas dan spesifikasi lain 

yang ditetapkan dan berwenang mengembalikan barang reject 

atau rusak untuk diganti atau direpair . 

3) Memberikan laporan tentang kualitas dan kuantitas barang 

pada Manager Produksi . 

4) Memberikan masukan yang significant (cukup berarti) kepada 

Manager Produksi tentang kualitas barang . 

5) Memberdayakan independent/kemandirian individu dan kerja 

sama tim dalam memenuhi target kualitas dan kuantitas 

barang yang ditetapkan . 

6) Dalam keadaan istimewa (darurat) memberi wewenang 

kepada Manager Produksi untuk ikut serta dalam penentuan 

kualitas barang . 

 

  

e. Administrasi / Pembantu Umum  
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 Administrasi / Pembantu Umum mempunyai tugas : 

1) Mencatat prestasi / kehadiran karyawan harian, serta 

memberikan laporan hasil prestasi kepada Finance Departement 

untuk menyusun anggaran/gaji mingguan .  

2) Membantu administrasi dan pembukuan masing-masing divisi 

yang berkaitan, terutama finishing dan gudang . 

3) Membantu bagian gudang dalam memperlancar pelaksanaan 

pengiriman dan stuffing container . 

4) Koordinasi secara berkelanjutan dengan semua divisi untuk 

memperlancar kinerja operasional perusahaan secara 

menyeluruh . 

f. Maintenance  

Mempunyai tugas antara lain : 

1) Memelihara dan merawat fasilitas peralatan operasional 

perusahaan secara kontinyu dengan penuh tanggung jawab agar 

tidak rusak . 

2) Jika terjadi kerusakan agar diperbaiki sebelum dibawa ke 

reparasi . 

3) Koordinasi dan komunikasi dengan divisi transportasi dan 

finishing perihal kondisi mesin/peralatan finishing yang layak 

pakai . 

 

g. Keamanan  

 Staf  keamanan disini mempunyai tugas antara lain : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxxix 
 

Bertanggung jawab dan berwenang menjaga dan mengawasi segala 

aktivitas yang ada di perusahaan guna untuk menghindari 

kemungkinan adanya tindak kejahatan . 

h. Finishing  

1) Menjalankan rutinitas proses finishing agar mampu berjalan 

berdasarkan skala prioritas . 

2) Mengoptimalkan karyawan/tenaga finishing dalam 

pekerjaannya . 

3) Membantu pelaksanaan pekerjaan quality control untuk 

menilai layak atau tidaknya barang mentah atau menilai hasil 

akhir finishing  

4) Melakukan koordinasi dengan bagian produksi dan quality 

control untuk berperan memantau status barang mentah di 

lapangan . 

i. Petugas Oven  

Bertanggung jawab menjaga stabilitas suhu panas agar diperoleh kayu 

yang kering dan tidak mudah rusak dimakan rayap . 

4.  Produk Yang Dihasilkan  

Produk yang dihasilkan oleh CV.ACLASS  berupa mebel yang 

merupakan barang primer dan produksinya terdiri dari dua macam pesanan 

dan secara terus menerus untuk produk lokal maupun ekspor sudah memulai 

produk finising, yaitu pemlituran dan pengecetan adapun jenis produk yang 

dihasilkan CV.ACLASS antara lain adalah kursi, meja, almari, bupet, tempat 

tidur, rak buku, lampu duduk dan lain-lain .  
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5.  Proses Produksi  

 Adapun tahapan dari proses produksi tersebut adalah :  

a. Pemilihan bahan baku  

Sebelumnya diadakan pemilihan bahan baku dengan tujuan agar 
hasilnya nanti baik dan bahan baku tersebut adalah bahan dengan 
standar ekspor. 

b. Pengovenan Kayu 

 Setelah melakukan pemilihan bahan baku, selanjutnya 
dilakukan pengovenan kayu hal ini dilakukan untuk memperoleh 
kayu yang kering dan hasil kayu tidak mudah cepat rusak . 

c. Quality control barang setengah jadi  

Di dalam proses ini, barang dilakukan pengecekan kualitasnya  

apabila dibawah standar yang telah ditetapkan maka barang tidak 

akan digunakan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa produk 

yang dihasilkan merupakan barang yang mempunyai kualitas yang 

baik. Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan quality 

control meliputi konstruksi kayu dan model atau dimensi dari kayu. 

 

 

d. Penyemprotan anti rayap  

Pada tahap ini, barang setengah jadi akan dilakukan 

penyemprotan anti rayap untuk menghindari produk dari hewan rayap 

yang dapat merusak produk .  

e. Finishing  

Pada tahap ini, produk sudah dibentuk dan akan dikategorikan 

dalam dua bagian yaitu barang antik dan barang polos, dimana dalam 
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tahap ini kedua bagian ini dilakukan sanding, pewarnaan, pemlituran 

dan penghapusan tingkat pertama .  

f. Quality control finishing  

Pada tahap ini produk tersebut akan diperiksa kembali 

kelayakannya dan kualitas produk itu sendiri supaya diperoleh mutu 

produk yang benar-benar terjamin kualitasnya. Adapun hal yang 

diperhatikan dalam proses ini meliputi kehalusan dan warna dari 

produk . 

g. Packing 

Proses ini merupakan proses pengepakan produk atau  

pembungkusan produk  untuk dikirim ke buyer .   

6. Pemasaran  Produk 

a. Daerah pemasaran  

Daerah pemasaran produk furniture CV.ACLASS sebagian besar hasil 

produksinya dipasarkan ke Eropa antara lain Spanyol, Madrid, Roma, 

Espana, Virginia dan masih banyak lagi negara lainnya . 

b. Cara pembayaran 

 Sebagai perusahaan furniture yang telah lama melakukan transaksi 

ekspor dan sudah mempunyai buyer tetap, CV.ACLASS dalam 

melakukan pembayaran transaksinya dengan buyer yaitu menggunakan 

Letter of Credit meskipun ada buyer yang melakukan pembayarannya 

dengan menggunakan T/T dan itu biasanya dilakukan oleh buyer yang 

baru pertama kali melakukan transaksi dengan CV.ACLASS . 

c. Promosi  
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CV.ACLASS dalam kegiatan promosinya, perusahaan berusaha 

memperkenalkan produksinya sedekat mungkin kepada buyer antara lain 

dengan aktif mengikuti pameran dagang yang rutin diadakan di Jakarta. 

Selain itu CV.ACLASS juga mempromosikan hasil produknya melalui 

website dan cara ini cukup membawa pengaruh yang besar terhadap 

tingkat penjualan.   

 

B. PEMBAHASAN  

1. Prosedur Ekspor Mebel Yang Dilakukan Oleh CV.ACLASS  

Pada dasarnya prosedur adalah langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan 

berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah terakhir dalam rangka 

penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan ekspor 

dilakukan juga istilah prosedur ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah 

yang harus dilakukan oleh eksportir apabila hendak melakukan ekspor.  

Dalam hal ini prosedur ekspor yang dilakukan oleh CV.ACLASS adalah sebagai 
berikut:  

1. Korespondensi dengan Importir Luar Negeri  

Sebelum CV.ACLASS melakukan ekspor terhadap produknya, 

CV.ACLASS terlebih dahulu melakukan korespondensi dengan importir 

luar negeri untuk menawarkan dan melakukan negosiasi komoditi yang 

akan dijualnya. Dalam surat penawaran kepada importir tersebut 

dicantumkan jenis barang, mutu barang, harga barang, cara pembayaran 

dan cara pengiriman .  

2. Pembuatan Kontrak Dagang 
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Setelah CV.ACLASS melakukan promosi dan penawaran kepada 

importir yang ada di luar negeri dan melakukan negosiasi terhadap 

produk yang dihasilkan oleh CV.ACLASS melalui media pameran 

dagang, internet atau website, maupun melalui badan urusan promosi luar 

negeri seperti Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Kamar 

Dagang dan Industri-Indonesia (Kadin). Promosi yang dilakukan oleh 

CV.ACLASS tidak lain adalah untuk menarik minat importir terhadap 

komoditas yang dihasilkan oleh CV.ACLASS. 

Di mana setelah importir menyetujui atau tertarik terhadap penawaran 

yang dilakukan oleh CV.ACLASS maka importir tersebut kemudian 

melakukan pengiriman Surat Permintaan Harga atau Letter of Inquiry. 

Dimana dalam Surat Permintaan Harga tersebut berisikan keterangan 

mengenai : 

Permintaan penawaran harga dengan memberitahukan mutu 

barang yang diinginkan . 

Kuantum yang akan dibeli, harga satuan dan total harga dalam 

valuta asing . 

Waktu pengiriman (Shipment Date) dan nama pelabuhan tujuan 

yang diinginkan . 

Setelah menerima Letter of Inquiry maka CV.ACLASS kemudian 

mengirim surat penawaran harga yang lazim disebut dengan Offer Sheet. 

Di dalam Offer Sheet berisikan keterangan mengenai : 

a. Harga dan tempat penyerahan barang  
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b. Syarat pembayaran  

c. Kuantum beserta dengan mutu barang 

d. Waktu pengapalan  

e. Cara pengepakan barang  

Kemudian setelah importir mempelajari dengan seksama Offer 

Sheet dari CV.ACLASS dan tertarik dengan produk dari CV.ACLASS  

kemudian pihak importir menempatkan surat pesanan dalam bentuk 

Order Sheet atau Purchase Order kepada CV.ACLASS. 

Kemudian CV.ACLASS dan pihak importir menyiapkan Kontrak 

Jual Beli Ekspor (Sales Contract) sesuai dengan data-data dari Offer 

Sheet dan Order Sheet ditambah keterangan mengenai syarat pengapalan 

seperti Partial Shipment, Transhipment . 

Dengan ditandatanganinya CV.ACLASS dan kemudian dikirim 

kepada pihak importir untuk ditandatangani pula sebagai tanda 

persetujuan atas Sales Contract itu. Sales Contract  ini dibuat asli dalam 

rangkap dua (two original).  

Setelah pihak importir mempelajari Sales Contract dengan 

seksama dan bila dapat menyetujui kemudian ditandatangani oleh pihak 

importir untuk dikembalikan kepada CV.ACLASS. Satu copy original 

dipegang oleh importir sebagai dokumen asli transaksi yang lazim 

disebut dengan Sales Confirmation.  

Dalam hal ini Sales Contract yang asli mempunyai kekuatan 

hukum yang sama.  
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Lebih jelas proses terbentuknya kontrak dagang digambarkan 

sebagai berikut: 
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3. Pembuatan Letter of Credit (L/C)  

Setelah kedua belah pihak baik CV.ACLASS ataupun pihak importir 

yang ada di luar negeri melakukan penandatanganan kontrak dagang, 

maka pihak importir kemudian membuka L/C melalui bank koresponden 

di negaranya dan mengirim L/C tersebut ke Bank Devisa yang ditunjuk 

oleh CV.ACLASS di Indonesia. Kemudian Bank Devisa yang ditunjuk 

memberitahukan diterimanya L/C tersebut kepada CV.ACLASS. Adapun 

proses pembentukan Letter of Credit (L/C) dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Gambar III. 3  Proses Pembukaan L/C 

Keterangan : 

a. Pihak importir meminta kepada bank devisanya untuk membuka 

Letter of Credit (L/C) sebagai dana yang dipersiapkan untuk 
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melunasi hutangnya kepada CV.ACLASS, sejumlah yang disepakati 

dalam Sales Contract. Melalui opening bank inilah yang bertanggung 

jawab melakukan pembayaran atas L/C itu kepada CV.ACLASS 

sebagai penerima L/C itu. Di sini importir disebut Aplicant.  

b. Opening Bank setelah menyelesaikan jaminan dana L/C dengan 

importir, selanjutnya melakukan pembukaan L/C melalui bank 

korespondensinya di negara Indonesia. Pembukaan L/C itu dapat 

dilakukan dengan internet dan Telex atau Facsimile. Penegasan 

pembukaan L/C itu dalam bentuk tertulis disebut L/C Corfirmation 

yang diteruskan oleh Opening Bank kepada bank korespondensinya 

(Advising Bank) untuk disampaikan kepada penerimanya, yaitu 

CV.ACLASS dalam surat tersebut . 

c. Advising Bank setelah meneliti keabsahan amanat pembukaan L/C 

yang diterimanya dari Opening Bank, meneruskan pembukaan L/C 

itu kepada CV.ACLASS dengan surat pengantar dari Advising Bank. 

Bank yang digunakan oleh CV.ACLASS yaitu Bank Panin. 

4. Mempersiapkan Barang Ekspor  

Setelah diterimanya L/C tersebut maka CV.ACLASS harus segera 

mempersiapkan barang “Ready for Export” untuk selanjutnya melakukan 

“Booking” atau memesan ruangan (tempat) kepada perusahaan pelayaran 

(Shipping Company) yang akan berangkat ke pelabuhan tujuan sesuai 

dengan yang dimaksud pada “Sale’s Contract” atau L/C serta sesuai 

dengan waktu pengapalan (Shipment Date) yang disepakati dalam Sale’s 

Contract .  
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5. Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)  

Setelah barang yang dipesan oleh pihak importir siap maka CV.ACLASS 

selanjutnya mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bank 

Devisa dengan melampirkan surat sanggup membayar apabila barang 

ekspornya terkena pajak ekspor.  

6. Pemesanan Ruang Kapal  

Setelah melakukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) maka 

CV.ACLASS kemudian melakukan pemesanan ruang kapal ke 

perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan.  

Informasi mengenai kegiatan ini CV.ACLASS memperoleh informasi 

melalui Badan Pelaksana Bursa Komoditi yang merupakan salah satu 

unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 

Dalam hal ini kegiatan CV.ACLASS perlu melakukan pengecekan 

terhadap perusahaan perkapalan mana yang mempunyai tarif angkutan 

paling murah dan paling memberikan jaminan akan ketepatan waktu 

barang sampai di tempat buyer . 

7. Pengiriman Barang ke Pelabuhan  

Setelah melakukan prosedur tersebut di atas kemudian CV.ACLASS 

dapat mengirim barang ke pelabuhan dengan menggunakan container. 

Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dilakukan oleh 

perusahaan jasa pengiriman barang atau  (EMKL). Dalam kegiatan 

pengiriman barang ke pelabuhan ini dilengkapi dengan dokumen-

dokumen ekspor yang lengkap.  
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8. Pemeriksaan Bea Cukai  

Setelah barang produksi CV.ACLASS sampai di pelabuhan, dokumen 

ekspor tersebut diperiksa oleh pihak Bea Cukai. Apabila diperlukan 

barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh pihak Bea dan 

Cukai. Apabila barang-barang dan dokumen yang menyertainya telah 

sesuai dengan ketentuan maka Bea Cukai akan menandatangani 

pernyataan persetujuan muat barang yang ada pada Pemberitahuan 

Ekspor Barang / PEB . 

 

9. Pemuatan Barang ke Kapal  

Setelah pihak Bea Cukai menandatangani PEB maka barang telah 

dapat dimuat ke atas kapal. Segera setelah barang dimuat ke kapal, pihak 

pelayaran menerbitkan Bill of Lading (B/L) yang kemudian diserahkan 

kepada CV.ACLASS.  

10. Surat Keterangan Asal Barang (SKA) 

Setelah dilakukan prosedur tersebut di atas maka CV.ACLASS 

melalui (EMKL) mengajukan permohonan pemuatan barangnya ke 

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Kantor 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh Surat 

Keterangan Asal (SKA) apabila diperlukan . 

11. Pencairan L/C  

Setelah barang dikapalkan, maka CV.ACLASS sudah dapat ke 

bank untuk mencairkan L/C. Dengan menyerahkan dokumen-dokumen 
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ke bank, yaitu antara lain : B/L, Comercial Invoice, Packing List, dan 

PEB.  

12. Pengiriman Barang ke Importir  

Setelah prosedur tersebut di atas dilakukan maka barang dapat 

dilakukan pengiriman atau perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke 

pelabuhan di negara importir.  

Keterangan lebih dapat dilihat pada bagan di bawah ini:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar III. 4 Prosedur Ekspor  
 

2. Pembahasan terhadap prosedur ekspor yang dilakukan CV.ACLASS 
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Persiapan barang ekspor  

Pendaftaran PEB   

Barang dikirim    
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Dalam pelaksanaan ekspor yang selama ini dilakukan oleh 

CV.ACLASS, selama ini memang tidak banyak mengalami kendala baik 

secara administratif maupun teknik pengiriman barang, karena dapat 

diketahui bahwa dalam prosedur ekspor yang telah dilakukan oleh 

CV.ACLASS pada dasarnya prosedur ekspor tersebut telah sesuai dengan 

apa yang terdapat pada ketentuan dalam prosedur ekspor yang benar. 

Sehingga proses kegiatan ekspor yang dilakukan oleh CV.ACLASS 

Surakarta dapat berjalan dengan lancar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

Dari uraian pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan 

antara lain sebagai berikut : 

Prosedur kegiatan ekspor yang dilakukan oleh CV.ACLASS tersebut 

pada dasarnya telah sesuai dengan standar ketentuan ekspor . 

Dalam kegiatan ekspor yang dilakukan oleh CV.ACLASS, terdiri dari 

tahap korespondensi, pembuatan Kontrak Dagang (Sale’s Contract), 

pembuatan L/C, persiapan barang ekspor, pendaftaran pemberitahuan 

ekspor barang (PEB), pemesanan ruang kapal, pengiriman barang ke 

pelabuhan, pemeriksaan bea cukai, pemuatan barang ke kapal, 

pencairan L/C, dan pengiriman barang ke importir. 

 

Saran 

Dari uraian pembahasan di atas maka dalam kesempatan ini penulis ingin 

memberikan sedikit saran guna kemajuan perusahaan dan pembaca . Saran yang 

dapat penulis berikan yaitu :  

Ø Di dalam proses transaksi dengan buyer, CV.ACLASS sering 

mengalami keterlambatan dalam proses kepengurusan dokumen 

ekspor karena semua kepengurusan dokumen diserahkan oleh pihak 

forwading dan hal ini bisa menghambat proses pengiriman barang ke 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



liii 
 

pihak importer. Disini saran yang bisa penulis berikan yaitu 

sebaiknya dalam proses kepengurusan dokumen ekspor 

CV.ACLASS langsung menangani sendiri semua dokumen-

dokumen ekspor, selain itu juga lebih menghemat biaya .  
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